


  

I. Zirci hegyifutó verseny 2014. július 13. 

Július 13-án vasárnap az I. Zirci hegyifutó versenyre várjuk a terepfutás 
szerelmeseit a Bakonyba és a Bagolyvárba. A táv mintegy 15 km és bő 500 

méter szintemelkedés is vár majd a futókra. A tervezett útvonal a 
térképen látható, a részletes versenykiírás és az on-line nevezési 

lehetőség awww.bagolyvarfogado.hu/nevezes oldalon érhető el. Várunk 
mindenkit szeretettel. 

  

 

 
I. Zirci hegyifutó 
versenykiírás 
 
Útvonal: Alsópere - Zirc 
Rajt: Alsópere, Arborétum 
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@freemail.hu 
 
Leírás: A 15 km-es terepfutó verseny az Alsóperei arborétumtól indul a piros sáv 
jelzésen Eplény irányában. A táv közel 90 % erdei utakon halad. Frissítést a Kis-
Ános hegyen a kilátónál biztosítunk a futóknak. 
Rajt: 2014. július 13. (vasárnap) 11:00 óra, Alsópere, Arborétum 
Jelentkezés: 8:00-10:00-ig Zircen a Bagolyvárban 
Cél: Zirc, Bagolyvár Fogadó Kossuth u. 35. 
 
Kategóriák: 
Férfiak: felnőtt: 18-34 év, szenior I. 35 – 49 év, szenior II. 50 + 
Nők: felnőtt: 18-34 év, szenior I. 35 – 49 év, szenior II. 50 + 
 
Díjazás: 
Valamennyi a távot teljesítő versenyző egyedi emlékérmet kap. Azokban a 
kategóriában, amelyikbe legalább 5 előnevezés érkezik, az első három helyezettnek 
éremdíjazást és tárgyjutalmat biztosítunk. 
Nevezési díjak: előzetesen július 7-ig: 2800 Ft/fő, helyszínen: 3800 Ft/fő 
Nevezési díj fizetése a helyszínen történik, csak a megjelent versenyzők után és 
tartalmazza a rajtba szállítás költségét. 
Időmérés: A versenyen SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, 
akinek van saját dugókája az kérjük nevezéskor a dugóka számát adja meg! Akinek 
nincs, annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 200 Ft/db áron. 
Online nevezés: www.bagolyvarfogado.hu/nevezes 
Nevezési cím: tajfutas@freemail.hu 
Nevezéskor kérjük megadni a nevet, a születési évet, az egyesületet, vagy a 
települést, és ha van a saját dugóka számát! 
 
További információ: 
Hites Viktor tajfutas@freemail.hu, mobil: 30/3476356 



Fagylalt a célban: A célban minden indulóra egy finom fagylaltkehely elfogyasztása 
vár. 
Fürdési lehetőség: A célban az indulóknak fürdési lehetőséget biztosítunk. 
Együttműködő Partnereink: Zöldbolt (www.zoldbolt.hu), Verga Zrt., 
Teljesítménytúrázók Társasága, Plasticor Kft., Bagolyvár Étterem és Galéria 
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 


